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VOTUL NOSTRU
La capătul unei însuflețite campanii electorale care 

s-a caracterizat prin înaltul democratism al orînduirii 
noastre de stat, printr-un puternic avînt politic și în 
muncă, prin participarea celor mai largi mase de oa
meni ai muncii la dezbaterea treburilor obștești, iată-ne 
astăzi în fața urnelor spre a ne da votul nostru candi- 
daților Frontului Democrației Populare în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională și sfaturile populare.

Entuziasmul, mîndria patriotică, nețărmurita încredere 
în viitor cu care cetățenii Văii Jiului, asemeni oameni
lor muncii de pe întreg cuprinsul țării, se prezintă astăzi în 
fața urnelor, își au izvorul în marile succese obținute 
în toate domeniile construcției socialiste. Înfăptuind po
litica de industrializare promovată cu consecvență de 
partid și guvern, poporul nostru a creat o temelie pu
ternică pentru avîntul continuu al forțelor de producție, 
pentru ‘dezvoltarea rapidă și echilibrată a tuturor ramu
rilor economiei naționale. Intr-un interval de numai 5 
ani — 1960-1964 — forța industrială a Republicii Popu

lare Romîne s-a dublat, realizîndu-se în prezent o pro
ducție globală de 8 ori și jumătate mai mare de cît în 
1938, a 
vîntarea 
viziune.

Fosta
se ajirmă astăzi ca o țară puternică, înfloritoare, cu un 
ritm rapid de dezvoltare economică. Poporul nostru, de
venit stăpîn pe soarta sa, condus cu înțelepciune de 
Partidul Muncitoresc Romîn, și-a dovedit cu prisosință, 
prin marile victorii obținute în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a culturii și științei, în ridicarea nivelu
lui, de trai, talentul șLhărnicia, capacitatea de a-și făuri 
un viitor însorit. Minerii, muncitorii, inginerii și tehni
cienii Văii Jiului sînt mîndri de faptul că și-au adus 
din plin contribuția la aceste succese, dînd patriei can
tități sporite de cărbune, energie electrică, material 
lemnos și alte produse. Anul trecut, producția de căr
bune a Văii Jiului a întrecut cu 2,7 milioane tone în
treaga producție de cărbune a Romîniei anului 1938, iar 
în acest an energeticienii Paroșeniului vor produce de 
2,5 ori mai multă energie electrică de cît întreaga Ro
mînie burghezo-moșierească în anul 1938. Cele peste 
10 000 apartamente construite în Valea Jiului în anii pu
terii populare, dezvoltarea vertiginoasă a rețelei de uni
tăți sanitare, invățămînt și cultură, creșterea salariilor, 
trimiterile masive la odihnă și tratament în cele mai 
frumoase stațiuni balneo-climaterice, creșterea puterii 
de cumpărare a maselor etc. sînt fapte care ilustrează 
tabloul înnoitor al muncii și vieții celor ce muncesc. 
Deci..(area Steagului roșu și a Diplomei de întreprin
dere fruntașă pe ramură în întrecerea pe anul 1964 co
lectivului 
hărniciei 
muncesc 
cărbune.

Pentru 
five pe care ni Ic deschide viitorul plan cincinal, care 
va însemna un mare pas înainte în progresul multila
teral al patriei și ridicarea bunăstării poporului, să dăm 
din toată inima votul nostru candidaților Frontului De
mocrației Populare. Votul nostru de astăzi, va consti
tui o nouă mărturie a atașamentului ferm față de 
partid și guvern, a hotărîrii noastre, a tuturor celor

• care muncim, de a înfăptui politica înțeleaptă a partidu
lui, al cărei țel suprem este fericirea poporului.

Cu toții la vot I

arătat tovarășul 
rostită recent

Rominie, aflată

Gheorghe Gheorgiu-Dej în cu
la posturile de radio și tele-

în trecut în cruntă înapoiere,

minei Aninoasa constituie încă o dovadă a 
și entuziasmului cu care minerii Văii Jiului 
pentru a da patriei cantități mereu sporite de

aceste succese, pentru luminoasele perspec-

• Azi, pe Jiu, în sus și-n jos
(pag. Il-a)

• Minerul deputat
(pag. IlI-a)

• La Tîrgul de la Leipzig: 
Tractorul romînesc U-650 a ob
ținut medalia de aur și diploma 
de onoare

Cărbune peste plan

4 pag. 25 bani
(pag. IV-a)

CIFRE
• Intre cele două alegeri de 

putați pentru Marea Adunare 
țională, respectiv în ultimii 4 
producția industrială globală din 
lea Jiului a înregistrat o 
71,3 la sută.

• Volumul total al 
alocate de stat pentru 
economică și social-culturală a Văii 
Jiului se cifrează 
lei.

• In ultimii 4 
s-a îmbogățit cu

creștere de

investițiilor 
dezvoltarea

la

ani 
mari

2 373 800 000

Valea Jiului 
obiective in-

FAPTE
dustriale, dintre care amintim: gru
pul energetic nr. 4 de 150 MW de 
ta Ț. C. Paroșeni, preparația Co
rcești, mina Dilja.

• Volumul mărfurilor, desfăcute 
populației a crescut cu 33,7 la sută.

• S-au construit 
săli de clasă, un 
500 
cămin 
țese cu 400 lo
curi, și un com
plex comercial.

locuri, un 
studen-

6 școli noi cu 88 
cinematograf cu

VOTUL DAT CANDIDAȚI LOR
FRONTULUI
DEMOCRAȚIEI POPULARE

va exprima dragostea și încrederea 
poporului fafă de puterea populară, 
fată de conducătorul încercat al 
operei de construcție socialistă — 
PARTIDUL MUNCITORESC ROMÎN, 
va fi un vot pentru întărirea cuce
ririlor noastre revoluționare, pentru 
socialism, pentru pace și înțelegere 
între popoare.

Minerii din Petrila au 
întîmpinat ziua de 7 mar
tie cu un frumos succes în 
muncă. In primele cinci 
zile din luna martie ei au 
extras din adîncuri, peste 
sarcinile de plan, 589 tone 
de cărbune. Cu această 
realizare colectivul minei 
Petrila ocupă locul de 
frunte în întrecerea ce se 
desfășoară între exploată-

rile miniere din Valea 
Jiului. La succesul exploa
tării au contribuit în mod 
deosebit colectivele sectoa
relor II și I, brigăzile de 
la abataje conduse de mi
nerii Cepălău Aurel, Ioni- 
ță Aurelian, Stan Constan
tin, Bartha Francisc, Gîș- 
laru loan, Enache Chiriță, 
Lepădatu Nicolae și Sido
rov Vasile.

112 apartamente 
date în folosința

Constructorii de pe șan
tierele Văii Jiului cinstesc 
alegerile de deputați prin 
noi succese în muncă. Zi
lele trecute, ei au dat în 
folosința minerilor încă 
112 apartamente noi: blo
cul D 12 cu 8 etaje și 72 
apartamente în Vulcan și 
scara a IV-a cu 40 apar
tamente din blocul „B 200“- 
LupenL

Pe șantiere se află în 
plin finisaj interior alte 
332 apartamente noi: la 
Petrila blocurile A 1 și F 2 
cu 120 apartamente, la 
Petroșani blocurile J 4 și 
G 7 cu 100 apartamente, 
la Vulcan blocul D 13 cu 
72 apartamente, la Lupeni 
scara Ш-a cu 40 aparta
mente din blocul „B 200“. 
Noile locuințe vor fi date 
în curînd în folosință.

Lemn mai mult
Colectivul întreprinderii 

forestiere Petroșani întîm- 
pină alegerile de deputați 
cu frumoase realizări. Cu 
toate condițiile grele de 
iarnă — zăpezi mari și ge
ruri — pe cele două luni 
trecute din acest an, pla
nul producției globale a 
fost îndeplinit pe între
prindere în proporție de 
104,56 la sută, s-a dat peste 
plan o producție în valoa
re de 146 000 lei, iar pro
ductivitatea muncii a cres-

cui cu 0,41 la sută față de 
sarcinile de plan.

In perioada respectivă, 
muncitorii forestieri din 
bazinul nostru au livrat e- 
conomiei naționale 8973 
m c bușteni de gater fag, 
1503 m c bușteni de deru- 
laj, 1374 m c celuloză- de 
fag, 751 m c lemn pentru 
construcții, 2308 
verse normale, 
lobde industriale, 
cherestea de fag,
cherestea de rășinoase și 
alte sortimente de mate
rial lemnos.

buc. tra
508 in c
732 m e
683 m c

In haine de sărbătoare
Pentru oamenii mun

cii din fara noastră a 
devenit o tradiție să-și 
aleagă reprezentanții 
în Marea Adunare Na
țională și în sfaturile 
populare intr-un cadru 
sărbătoresc. Pentru a- 
ceastă zi de sărbă
toare, in sere s-au pre
gătit cele mai frumoa
se flori, graficienii și 
artiștii amatori ai 
cercurilor de artă plas
tică s-au întrecut în 
măiestrie, iar miinile 
harnice ale gospodi
nelor au împodobit 
secțiile de votare cit 
se poate de frumos.

...Una din încăperile 
noului complex comer
cial construit în car
tierul Braia Lupeni 
găzduiește pentru pri
ma dată o secție de 
cotare. Aici și-au dat 
intîlnire minunate co
voare cu motive popu
lare, cele mai frumoa
se flori din sera 
șului, măiestria și 
ceperea femeilor 
cartier venite să 
podobească
rește localul de vot. 
Tovarășa Pollak Laura 
împreună cu alte gos
podine s-au străduit 
— și au reușit — să-i

ora- 
pri- 
din 
îm-

sărbăto-

dea acestei secții de 
votare frumusețea ce 
o merită sărbătoarea 
de astăzi.

Dar parcă numai 
aici ? La secția de 
votare de la clubul 
din Bărbăteni, tărăn
cile Rad Laura, Bo- 
losin Maria, Florănes- 
cu Ana și Florănescu 
Elțsabeta, împreună cu 
deputata Zamfir lu- 
liana au 
casă cele

adus de a-
mai fru-

MARGARETA MICA

(Continuare ia 
pag. 3-a)

CANDIDAȚI Al FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE

DAN VALER 
candidează în circumscrip
ția electorală nr. 215 a ora

șului regional Petroșani

TABACARU MARIA 
candidează în circumscrip

ția electorală nr. 36 
a orașului Petrila

GDȚAN BORIS 
candidează în circumscrip
ția electorală nr. 19 a ora

șului regional Petroșani

MAIERDȘ VIORICA 
candidează în circumscrip
ta electorală nr. 59 a oca- 

șaini regional Petroșani

HUREZANU PETRE 
candidează în circumscrip
ția electorală nr. 13 a ora

șului regional Petroșani

JURCA MARIA 
candidează în circumscrip
ția electorală nr. 58 a 
orașului Petrila (Lenea)
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Azi, pe Jiu. în sus și-n jos
ММММММММММШй^^

Votul nostru
Votul nostru-I cîntec de viață, 
Freamăt viu al zorilor de-aciMn. 
Votul nostru-i zbor de dimineață, 
Cînd grăbim ре-al împlinirii drum.

Valea-n sărbătoare
Minerul

azi de-a lungul și 
cin tec de viață li-

Pentru viața senină, bogată, 
Pentru piscuri spre care cutez, 
Pentru era spre cer avtntată, 
Din inima toată, votez.

Votul nostru-i soare fără moarte, 
Comunismul zorilor ce cresc. 
Auroră luminoasă, 
De intrare-n visul

poartă 
pămfntesc.

ION GOGA

REFLECȚII
votez

i Pentru ziua de mîine, mai plină, 
Ale cărei minuni le visez, 
Pentru muguri noi, de lumină, 
Din inima toată, votez. ,

Anii trec repede, dar nu fără a-și 
lăsa amprenta în viața oamenilor. Au 
mal trecut patru ani. Țîncul de atunci, 
care abia începuse să priceapă rostul 
lui în lume, cum anume și de ce se 
schimbă geometria orașelor, a ajun» 
cetățean cu drept de liberă trecere în 
lumea răspunderii majore. In patru 
ani s-au schimbat atîtea, îneît conde
iul, aricit de inspirat ar fi, nt> 
poate să le cuprindă în spațiul litni- • 
tat al unui sfert de coloană. Celor 
mai buni le-am dat votul nostru acum 
patru ani și, mai apoi — în satele și 
orașele subordonate — acum doi ani. 
De atunci și pînă acum contingentul 
a crescut.

Astăzi ne-am sculat măi de dimi
neață : și cel amurgit și cel de la 
amiază și cel aflat In pragul răspun
derilor, care a pășit pentru prima de- 
tă în fața urnelor. Fiecare a vrut să

fie primul. Și bătrînul împovărat de 
ani se simte parcă la fel de tînăr 
ca cel din. ultima generație. Acesta 
pășește greu (ar da mult să aibă 
ceva din gravitatea bătrînilor), plin 
de importanță, prin fața- cabinelor. 
Tocmai la ultima se oprește. Să-l vadă 
cît mai mulți din cei prezenți. As 
lăzi votează I Cuvîntul are pentru el 
o semnificație deosebită. A vota În
seamnă a alege, a-ți spune cuvîntul. 
Și cuvîntul tău, alăturat 
milioanelor de cetățeni ai
mează 
ceasta 
votare 
pe cei 
tre cei

In țară e sărbătoare. Și Valea noas
tră e în sărbătoare. S-au încins hore 
mari, e clocot și veselie. E veselie 
pentru că astăzi ine spunem cuvîntul 
nostru de oameni liberi.

I. ClOCLEl

cuvintelor 
țării, for-

voința poporului. Voitița a- 
exprimată în fața 
desemnează astăzi ca deputați 
mâi buni și mai devotați din- 
buni și devotați.

urnelor de

Lămpașul, în străfund, pâre o cheie 
Care deschide căi necunoscute...
Da: galeria parcă-i o alee 
Printre copacii erelor trecute.

Pășește calm minerul ți privirea 
l-o simți veghind grădina subterană.

Și-afară el veghează înflorirea, 
Dar în gradina cea contemporană !

1UL1U RAȚ1U

Votăm I
Votăm lumina țării înfloritoare 
Votăm lumina că lumină dăm.
E votul nostru ca desprins din soațe 
Noi pentru fericire azi votata

Ne-a dat partidul zestrea lui deplină, 
Lumina lui partidul drag ne-a dat, 
De aceea votul nostru e lumină, 
Pentru partid și viață am votai.

Votăm pe cei mai buni, din zare-n zare, 
Votăm lumină, că lumină dăm,
Să crească bunăstarea tot mai mare, 
Noi viitorul țării îl votăm I

ALEXANDRU ANDR1ȚO1U

?von de cîntec răsună 
de-a latul Văii Jiuiui. E 
befă, e ecou! vremurilor de azi, e împlinirea 
visurilor de mîine, e simfonia nouă a muncii. 
Șerpuind zglobiu printre munți și dealuri, 
printre Văi șf stSrtei ce privesc semețe către 
seninul cerului, bătrînul Jiu împletește aces’ 
eîntee nou cu doina sa, ce-o murmură de 
veacuri, 
povestea 
•rriăvară. 
vară. E 
menii or.
nil muncii își aleg deputății Poporul întreg 
vf-iează Votăm, votăm, votăm. Pentru feri
cirea căminelor noastre, votăm. Pentru bu
năstarea și prosperitatea patriei noastre li
tiere, votăm. Pentru tot și pentru toate pen
tru viitorul luminos și pentru pace, votăm.

De-a lungul Jiului, de ta Cîmpu lui Neag 
pînă la Cîrnpa, se întinde h^ra mare. Răsună 
rîntecul. Jocul și voia bună. Bucuria entu
ziasmul cu care oamenii muncii votează, sînt 
însoțite de acordurile muzicii, de ritmul dan
sului, de elanul tineresc a>l artiștilor adiaturi. 
Programele, pentru care s-au pregătit cu 
conștiinciozitate de multă vreme, văd acum 
lumina.., rampelor improvizate, îndeamnă la 
antren și veselie pe miile de cetățeni și Văii. 
Dim toate respiră un i p.timism. robust, suflu 
înnoitor, încredere în viață.

Mai cu foc zi-i lăutare 
Să se -ricin gă hora marț 
La secțiile de votare 
Că in prag de primăvară 
Sini alegeri noi

Și ратей undele iui sprințare ingînă 
adevărată a acestui început de prî- 
Pentru că este intr-adevăr primâ- 

primăvară în case și în inimile aa- 
E mare sărbătoare în țară. Oame-

generală a cuprins la secția de votare nr. 2 
zeci de alegători. Artiștii amatori își dea

pănă programul „Azi 
De pe margine sînt...
■niște :

votează ți brigada", 
ajutați cu rime opti-

din clapeZM bădiță, zi-i
Să se-audă peste ape
Cum ne înflorește țara
O dată cu primăvara.

Această atmosferă sărbătorească, entu
ziastă, domnește și la Paroșeni, la toate sec
țiile de 
comuna 
Surduc 
amatori 
sete lor

zilei.a

votare din Vulcanul renăscut, în 
dintre dealuri — Aninoasa — ia 
și în Iscroni. Pretutindeni artlșiii 
sînt prezenți, întregind eu fr țrnoa. 
programe ambianta sărbăfomscă

și izvorul 
tot poporul

TRĂIEȘTI, 
BUNICULE I

Acasă tai luasem 
angajamentul să 
fiu primul din fami
lie care va vota. 
Bunicul mă privise 
cu îngăduință și
siaios, ca de obicei, imi dăduse drep
tate.

— Așa-i nepoțele. Aș fi nedrept să 
spun ca eu nu am emoții, Tu însă ai 
și alte motive să nu ai astîmpăr. Vo
tezi pentru prima oară. Eu țin minte 
Aninoasa noastră, înainte. Pe tinde 
mergi tu acum cu pantofii, eu tre
buia să jxirt cizme că altfel noroiul 
ajungea peste glezne. Uite, umerii 
ăștia, numai ei știu de eîte ori au 
purtat desagii peste dealul Diljei să 
care de-ale gurii. Autobuze ? Nici pCP 
meneâlă. Acum avem trei alimentare, 
centre de carne, de pîine, lerochimică. 
textilă.,. Nu mai vorbesc de disperi 
Sar...

—Și zi așa, țîcă, mîine vrei să fii 
primul ? Dar eu unde sînt ? Tu vo
tezi pentru primăvara vieții noastre 
noi, dar eu votez și pentru a doua pri
măvară a vieții mele. Sint eu nins la 
tîmpie, dar inima tot tînără a ră
mas. Să vedem care pe care. Și.., nu 
uita să pui ceasul să sune, ca să nu 
te faci de rușine.

Acum, cînd i-o luasem înainte, prin 
față mi se perindau imagini vii, lu
minoase, imagini ca de vis : Valea Jiu
lui înfloritoare, cu oamenii ei harnici 
și veseli, minerii, acești eroi cotidieni, 
păduri de sonde și schele.

Parcă urcat pe un pisc semeț pri-

veam țara cum clocotește în iureșul 
muncii avîntate, al vieții noi. Dădeam 
primul meu vot candidaților F.D.P. cu 
încrederea și bucuria celor 13 ani. cu 
gîndul ia viitorul luminos.

Dar, am uitat să spun ce era cit 
ре-aci sȘ pierd întrecerea cu bunicul. 
Cum toată noaptea mă frămintasein 
plin de grijă tă nu rămîn ultimul, a- 
dormisert eu puțlh timp înainte de a 
suna eeasul.

Ai iltei tocmai plecau spre secția de 
votare. Nu știu Cum m-am îmbrăcat 
și am alergat după ei. Erau tocmai 
pe punctul de a primi buletinele de 
vot cînd i-tiri ajtas. Va-sazicfl nu mei 
era nimic de fătul I Pierdusem între- 
oerea...

Nu. Noroc eu bunicul cară le spu
sese să-l aștepte fiindeă și-a uitat o- 
ehelarii și merge după ei. Ce noroci 
Am intrat înaintea Mr. Am votat pri
mul din familie.

Dar ieum, cînd emoția mi*a mai 
trecut, nu-ffîi pot imagina de «e bu
nicul ztabise pe ăiib mustață tind 
eu ..uitatul ochelarilor ? I

l-o II uitat зам nu a vrut să-mi 
strice mie bucuria primului vot î Cred 
că asta este 1

Să trăiești, bunicule I
GH. NEGRARU

in țară.

La Lupeni în eroi
cii! oraș al minerilor 
din ’29, oamenii inun

dau eu încre- 
candi- 
depu- 

sirbă...

oii își 
dere 
daților 
tătic.

Chiti codrul 
Azi votează 

Pentru viața-i fericită, 
Pentru vremea însorită, 
Pentru patria iubită.

Grupuri compacte de cetățeni se îndreaptă 
spre cele cinci secții de votare din raza ora
șului Petroșani. Foarte multi sînt tineri. 
Sînt elevi și studenți, sînt absolvenți ai șco
lilor medii șau profesionale. Unii au deve
nit majori de puțină 
prima dată. Votează 
ză laolaltă cîte două 
pe fstța fiecăruia se 
mente de bucurie și 
auriu de primăvară le surîde la fel de șă
galnic pe chipuri.

Sărbătoarea alegerilor se întinde pînă la 
Cîrnpa și Jieț, pînă la Cîmpu lui Neag și 
Bănița, pînă la Răscoala și Slătinioarâ. Și 
peste tot sînt prezenți artiștii amatori, prea
mărind în vers și melodie evenimentul ale
gerilor noi, realizările înfăptuite în anii re
gimului democrat-popular, slăvind Conducă
torul înțelept *— partidul.

vreme. Votează pentru 
generația nouă, votea- 
și trei generații. Dar 
citesc aceleași sen ti- 

entuziasm. iar soarele

„Votăm pentru 
viață nouă“

Spicuiri din programul bri
găzii artistice de agitație a 
clubului muncitoresc din 
Vulcan.

Ori și unde poposești
Viață nouă întilnaști 
Fabrici noi. hidrocentrale. 
Combinate și furnale
A căror mîndre produse 
iFalmă-n lume ne aduse.

VN INTERPRET:
Fată mUidră Hunedoara. 
Părți in deget scump inel, 
Din

O FATA:
Din

ce-i făcut, surioară ?

cărbune și oțel!
• • ■ •

Jiului,Su.s. pe Valea
Stă floarea minerului 
Și nu-l doar o floricea
Că sint mii și mii ca ea
Slnt flori albe de lumină 
Care se întorc din mină.
ALT INTERPRET:

CU в soarele și luna 
Azi minerul știe una: 
Că-l stăpin pe munca lui 
Nu-i mai sluga nimănui 

Dintr-un cap la altli-al țării 
Perie cresc in lungul zării, 
Perle din beton și fier 
Care-ajung' pină la cer.
Noi construcții au deschis
Drum spre Soare și spre vis 
Blocuri, salbe aurii
In număr de mii și mii 
Școli, lăcașe de lumină
Șînt ca florile-п grădină,
9 •• 9 <»••••
Sună tara și răsună 
Bucuria ne adună
Fiindcă azi, Cu mic eu mare 
Voioși mergem la votare.

D. GHEONEA

In cadrul campaniei electorale, Ansamblul de cîntecs și damuri „Ciocîrlia** a prezentat pe scenele din Valea 
Jiului mai multe spectacole, apreciate de către public.

Fotografia înfățișează un aspect din timpul spectacolului susținut la Aninoasa.

8*
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Moment emoționant în cadrul festivității ее a avut loc vineri după-amiază la mina Aninoasa : reprezentan
ții minerilor aninoseni intră în posesia „Steagului roșu4 și „Diplomei de întreprindere fruntașă" pe ramura in
dustriei extractive, pe anuj 1964.

In haine de sărbătoare

In fata urnelor 
prima dată

CAZACU TRAIAN, 
instalator
Nu am mai fost niciodcdă pi

uă acum In fața urnelor de vo
tare. Iată de ce, cu prilejul vo
tării trăiesc sentimente deosebi
te. Am venit In VrUea Jiului 
dintr-iin sat din Moldova. Șan
tierul a fost și a rămas a doua 
mea familie. In el muncesc Și 
trăiesc. Doream să am o cali
ficare. Am fost ajutat să mă 
înscriu In școala de calificare. 
Șantierul a crescut sub ochii 
mei și apartamentele, care асиіц 
un an erau abia la început, as
tăzi sint locuite de oameni. Fie
care dre visul său. Și eu am vi
sul meu. Vreau să devin un mun
citor de înaltă calificare, să dau 
viață eu miinile mele la bucu
riile oamenilor. Pentru visul 
meu, pentru țara care-i un șdn- 
tier și pentru fericirea oameni
lor săi. votez.

i

GROSU PAUL, 
electrician de mină

hSîrit muncitor, electrician de 
mrrtă și elev In clasa a IX-a a 
școlii medii serale. Visul meu 
este să termin școala medie și 
apoi să urmez cursurile Institu
tului de mine. Vreau să mă per
fecționez continuu, să devin in
giner. La mina Lupeni. utilajele 
moderne cu care lucrez și pe 
care mă străduiesc să le cunosc 
cit mai bine — mașini de încăr
cat steril EPM-2, mașini de ex
tracție — sint pentru mine înce
putul In drumul lung al perfec
ționării de care vorbeam.

Cei pe care ii votez, sînt cei 
mai buni fii ai poporului, cei 
care veghează ca visurile noas
tre să se transforme în realitate.

HENEȘ ELISA,
studentă

Pășesc pentru prima dată a- 
nul acesta în fața urnelor. După 
absolvirea școlii medii m-am în
scris la concursul de admitere 
șl am fost admisă In Institutul 
de mine din Petroșani. Condi
țiilor optime de trai, învățătură 
ce ne sint create le răspund prin 
conștiinciozitatea cu care . tmi 
însușesc tehnica. La sfirșitul 
drumului pe care am pornit cu 
un an în urmă, mă așteaptă răs
punderi mari Dar cea mai ma
re răspundere începe din mo
mentul acesta al exercitării drep
tului de vot. Drumul pe care 
merg, e un drum sigur. Pentru 
drumul acesta ai meu, pentru 
viața nouă și fericită a patriei 
socialiste, votez din toată inima.

MINERUL DEPUTAT
A fost deputat în Marele Sfat al la

rii timp de patru ani. II cunosc mulți, 
chiar foarte mulți. S-a făcut cunoscut 
prin fapte.

La Vulcan au fost construite două 
școli, s-a amenajat și acoperit piața; 
pîrîul Morișoara a fost excavat pen
tru a se preveni revărsarea; la Pa- 
roșeni s-au înființat un magazin ali
mentar, altul de legume și fructe; la 
Iscroni a fost canalizată întreaga co
mună.

Aninoasa e comparată adeseori cu 
o stațiune balneo-climaterică. Ilumi
natul fluorescent, șoseaua asfaltată 
pînă la Iscroni, casele zugrăvite cu 
gust, rondurile cu flori, aleile stră
juite de castani și salcîmi dau un 
aspect pitoresc acestei localități. De 
ce amintim de Iseroni, Vulcan, Ant- 

! noasa î Pentru că fac parte din 
circumscripția unde candidează pen
tru a doua oară Cristea Aurel. In 
+ot ce s-a ualizat îj ultimii ani ".i 
aceste localități își are partea sa de 
contribuție deputatul minier. Mai 
miră atunci faptul că e cunoscut de 
foarte mulți ?

Brigada pe care o conduce la Ani
noasa — și Cristea Aurel este șef de 
brigadă de peste. 14 ani — a fost mereu 
în frunte. Să luăm ca exemplu numai 
anul trecut. Mii de vagonete ou căr
bune extrase „peste", realizarea unor 
randamente și viteze de avansare 
înalte au asigurat brigăzii un renume 
binemeritat și diploma de fruntașă în 
întrecere. Ortacii tui Cristea au fost 
primii de la mina Aninoasa care au 
îmbrățișat inițiativa „două cîmpuri pe 
aripă și schimb". Realizarea unei vi

Muncitoare, creatoare de frumuseți, ingineră, ori gospodină, femeia patriei noastre se bucură de drepturi și 
libertăți depline și participă activ la lupta întregului popor pentru desâvîrșirea construcției socialiste. Femeile 
muncitoare de la Viscoza — Lupeni și din celelalte unități economice și instituții ale Văii Jiului cinstesc ziua de 
8 martie — Ziua Internațională a Femeii cu realizări frumoase în muncă.

teze de avansare de 210 ml într-una 
din luni (planificat este 80 ml) n-a 
mai constituit o surpriză. Minerii An- 
gheluță Enache, Karli GheOrghe, Bod
nar Eugen, ajutorii mineri Holhorca 
Ioan și Brădățeanu Iiie, vagonetarii 
Bodescu Vasile, Mitran Marin și Dră- 
ghicî Dumitru, în frunte cu șeful bri
găzii, Cristea Aurel, sînt autorii aces
tor fapte demne de a fi popularizate.

La adunările populare din ianuarie 
și: februarie l-au văzut locuitorii din 
Vulcan, din Iscroni și din cartierul 
Livezeni. împreună cu alți candidați 
ai F.D.P. a stat Ia sfat pe îndelete cu 
cetățenii despre treburile de interes 
gospodăresc ale circumscripției, și-au 
făurit împreuna planuri de viitor. Și 
oamenii s-au convins că au în față 
un om simplu, un om dornic să, le 
vină în ajutor, un gospodar harnic și 
priceput.

Am putea serie aici despre Cristea 
— pedagogul (din brigada lui s-au ri
dicat trei maiștri, doi brigadieri de 
nădejde, un activist de partid). Și 
am mai putea scrie multe lucruri des
pre Cristea, minerul căruia i-a fost 
prețuită așa cum se cuvine тцпса și 
activitatea obștească fiind distins eu 
ordine și medalii у ale R.P.R.

Fapte nenumărate, legate de un 
om modest, harnic și entuziast. Ale
gătorii din Vulcan, Aninoasa, Iscroni 
și noul cartier Livezeni, care se pre
zintă astăzi în fața urnelor, sînt în
credințați eii în Marea Adunare Na
țională îi reprezintă un om căruia me
rită să-i dea din toată inima votul 
lor.

FRĂNCISC VETRO

(Urmare 
din pag. l-a)

moose covoare țesute 
de ele, gest pornit din 
dorința de a da sec
ției tie votare atmos
fera caldă a cămine
lor. Deși mirosul de 
vopsea proaspătă și 
de zugrăveală mai 
stăruie încă, sala e 
gătită . să-și primească

oaspeții. Drapele roșii 
și tricolore, glastre cu 
flori întregesc decorul 
secției de votare.

Și ia celelalte sec
ții de votare ale ora
șului, începînd cu cea 
găzduită In localul 
Școlii de 8 ani tir. 2 
și terminînd cu cea de 
la școala construită de 
curind in cartierul 
Braia. cetățenii au ve

ABATAJUL CANDIDATULUI
De-a lungul abatajului răsuna sune

tul sacadat al perforatoarelor. Șeful 
de brigadă Petre Constantin trecea 
de la un ortac la altui și dădea indi
cații asupra modului cum trebuie or
ganizat lucrul. Aici fierul pentru ar
mături trebuia transportat mai aproa
pe de ort, dincolo trebuiau aduse noi 
sctnduri pentru bandajul acoperișului. 
După cîteva ore de muncă la an 
semnal, frontul se goli. Oamenii s-au 
îndreptat spre adăposturi. Doar bri
gadierul rămăsese să controleze fie
care armătură, craterele etc. Apoi, îi 
ajunse din urmă pe ceilalți ortaci 
Totul era în ordine. Pe galerii se 
auzi un alt semnal. Artificierul apă
să pe manipulatorul explozivului O 
bubuitură puternică și pe vatra fron
tului zăceau bulgări mari și lucioși 
de cărbune. Craterele porniră. Ala 
turi de ceilalți ortaci, Petre Constan
tin mînuia perforatorul cu dibăcie. 
La cele l 300 de tone de cărbune ex
trase peste plan în acest an, brigada 
condusă de Rețre Constantin adău
gase în acest șut altele.

Pentru a cincea oară
12 iulie 1963. Un om între două 

vîrste, potrivit de statură, trecea o 
dată cu zorii zilei, de la o casă la 
alta. Puțin mai tîrziu, în urma lui, 
un șirag de oameni, bărbați și femei, 
cu lopeți și târnăcoape, roabe și tărgi, 
se îndreptau spre partea de miazăzi 
a cartierului.

La inițiativa deputatului Balog Io* 
sin cetățenii cartierului Prundului din 
Petrila att început în acea zi să e- 
fectueze prin muncă patriotică lucrări
le de construcție a unui canal pentru 
scurgerea apelor pluviale. Au fost sâ- 
pați sute de metri cubi de pămînt, 
instalate tuburi de beton, grătare me
talice etc.

2 august 1964. Intr-linul din bi
rourile sfatului popular din orașul Pe
trila un om între două virate și po
trivit de statură stătea aplecat asu
pra unei mese încărcate cu schițe 
și dosare. Deși trecuse de miezul nop
ții, el, deputatul Balog Iosif, lucra 
de zar. A doua zi, în cartierul Prundu
lui începea, sub îndrumarea sa, o lar
gă acțiune de muncă patriotică pen
tru amenajarea unui drum de legă
tură între cartier și strada Republi
cii. Au urmat zile de muncă pline de 
clopot și entuziasm. După terminarea 

nit cu dragă inimă 
să dea secțiilor de 
votare un aspect deo
sebit de frumos, demn 
de marea sărbătoare a 
alegerilor de astăzi, 
de entuziasmul cu ca
re toți oamenii mun
cii sint hotârîți să 
făurească prin votul 
lor marea vii'toiie în 
alegeri a Frontului 
Democrației Populare.

In după-amiaza aceleeași zile, la 
casa alegătorului din noul cartier Bra
ia al orașului Lupeni, se adunaseră 
mai mulți cetățeni. Se întîlneau cu 
Petre Constantin, candidat al F.D.P. 
in circumscripția electorală nr. 82 
pentru Sfatul popular al regiunii Hu
nedoara. Printre cei prezenți în sală 
se aflau și ortacii lui Petre. Mai 
mulți cetățeni șe înscriseră la cu- 
vint. Ei au subliniat cu satisfacție 
transformările înnoitoare înfăptuite în 
anii puterii populare la Lupeni. Aid 
au fost construite peste 2 255 de apar
tamente, 6 cămine muncitorești cu 
peste 1 400 de locuri, un nou spital, 
un nou cinematograf, două complexe 
comerciale cu 15 magazine.

Vorbind despre aceste înfăptuiri, 
cetățenii Solomon Ioan, Moraru Pe
tre, Nicoară Emil, lonașcu Constan
tin și alții au subliniat că vor da 
cu încredere, și de această dată, vo
tul lor candidâților Frontului Demo
crației Populare.

EUGEN POPA 
corespondent

lucrării, secția de gospodărie a sfatu
lui popular din Petrila a apreciat că 
valoarea economiilor realizate prin 
construcția drumului se ridică la cî
teva zeci de mii de lei.

Apreciindu-i dragostea cu care se 
ocupă de rezolvarea^problemelor gos
podărești, inițiativa, puterea de orga
nizare, cetățenii cartierului Prundului 
din Petrila l-au propus pentru a cincea 
oară pe membrul de partid Balog, Io
sif candidat în alegerile de deputați 
pentru Sfatul popular al orașului Pe
trila.

1. B.
I

PR06RAM DE RADIO
8 martie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul zia
rului „Scânteia", 9,01 Orchestre Și 
soliști de muzică populară, 10,30 
Muzică ușoară, 11,30 Melodii popu
lare, 12.40 „De ziua mamei" — pro
gram interpretat de coruri de copii, 
13,00 Pagini din opere. 14,10 Tineri 
soliști de muzică ușoară, 15,31 Me
lodii - populare îndrăgite de ascultă
tori, 16,30 Vreau să știu. 17,30 Pe 
teme industriale, 18,05 Din comoara 
folclorului nostru, 18,30 Colocviu des
pre tinerețe, 19,00 „8 Martie" — de 
ziua tovarășelor noastre, 19,30 ln- 
terpreți de muzică ușoară,. 20,00 Ra- 
diogazeta de seară, 20,30 Varietăți 
muzicale, 21,30 Cine știe cîștigă 
(reluare). 22,20 „Parada melodiilor" 
— muzică ușoară. PROGRAMUL II. 
8,00 Melodii populare oltenești, 9,45 
Mici formații instrumentale — mu
zică ușoară, 10,05 Cintece și jocuri 
populare, 11.14 Muzică ușoară de 
Vasile Veselovski. 12.30 Lnterpreți 
de muzică populară, 14,00 Buchet 
de melodii din operete, 15,05 „Re
vista melodiilor lirice" — muzică u- 
șoara, 18,29 Cîntece și jocuri, 19,05 
Muzică din operete, 19,50 Astăzi e 
ziua ta — muzică ușoară, 21,20 Mu
zică de dans.

< inematoorrafe
8 martie

PETROȘANI -'7 NOIEMBRIE: 
40 de minute pînă în zori; REPU
BLICA . La patru pași de infinit; 
ISCRONI : Agata, lasă-te de crime; 
ANINOASA : Dragoste Ia zero gra
de; VULCAN: Falsificatorul; CRI- 
VID1A : Mila regească; PAROȘENI: 
Aventurile unui tânăr; LUPENI — 
MUNCITORESC: Colaboratorul Ce- 
ka; BARBATENI : Vi-I prezint pe 
Baluev.



STEAGUL ROȘU

A 8-a aniversare 
a independentei Ghanei
ACCRA 6 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 8-a aniver

sări a independentei Ghanei, la Ac
cra a vut ioc o mare paradă la care 
a asistat președintele republicii Kwa- 
me Nkrumah. La festivitate au fost 
prezente, de asemenea, numeroase 
personalități, precum și reprezen
tanți ai corpului diplomatic.

Papandreu va vizita 
U.R.S.S.

ATENA 6 (Agerpres).
Ambasadorul U.R.S.S. la Atena.

N. Koriukin, a făcut o vizită primu
lui ministru al Greciei, G. Papan- 
dreu, și i-a transmis invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. Kosîghin. de a face o 
vizită oficială în Uniunea Sovietică.

Primul ministru grec a acceptat 
invitația. Data vizitei va fi stabilită 
ulterior.

Scăderea rezervelor de aur ale S.U.A.
NEW YORK 6 (Agerpres).
Rezervele monetare în aur ale 

S.U.A, au scăzut în ultima săptămî- 
năcu încă 125 de milioane dolari, 
ajungînd la cel mai scăzut nivel post
belic, se spune într-un raport săp
tămânal al trezoreriei americane. To
talul pierderilor înregistrate în re
zervele monetare de aur ale S.U.A. 
de la începutul anului se ridică la 
suma de 575 milioane dolari — de

Lucrările Consiliului ministerial al O.U.A.
NAIROBI 6 (Agerpres).
In capitala Kenyei au continuat 

stabătă lucrările Consiliului minis 
terial al Organizației Unității Afri
cane. Potrivit unor surse' apropiate 
conferinței, în cursul zilei au conti
nuat dezbaterile generale în proble

Chombe la Nairobi
îndată ce Comisia ad-hoc a O.U.A. 

pentru Congo și-a încheiat lucrările 
asupra raportului ce urma să-1 pre
zinte Consiliului Ministerial de la Nai
robi, agențiile de presă au început 
să transmită simptomaticele telegra
me, atunci cînd e vorba de premie
rul congolez : „Vine Chombe la Nai
robi", „Chombe nu mai vine la Nai
robi". Manevrele de la Leopoldville 
nu putuseră să înpiedice Comisia 
ad-hoc să consemne în raportul ei 
principalele probleme spinoase ale 
regimului lui Chombe. Așa că. joi 
după-amiază, avionul lui Chombe a 
aterizat la Nairobi. In declarația fă
cută la aeroport, Chombe a spus fără 
echivoc că a venit „pentru a-și sus
ține personal punctul de vedere în 
fața celor 32 de miniștri de externe 
africani". După cum era de așteptat, 
el „a respins pur și simplu" rapor- 
țu' Comisiei ad-hoc. Nici nu se pu
tea altfel, deoarece acceptarea unui 
asemenea document ar fi însemnat 
pentru Chombe renunțarea la merce. 
nari, tratative cu forțele patriotice 
etc., adică renunțarea la ceea ce con
stituie însăși esența regimului său.

Urcat la tribuna Consiliului Mi
nisterial, Chombe a început să tune 
și să fulgere împotriva unor state 
africane cum sînt R.A.U., Algeria, 
Ghana, Sudanul, Uganda etc., care 
se pronunță cel mai categoric îm-

LE1PZIG; Confer in fa
pe

LEIPZIG 6 (Agerpres).
La 6 martie la Leipzig s-a des

chis cea de-a 21-a conferință a mun
citorilor pe întreaga Germanie. La 
Conferință iau parte peste 1 000 de 
muncitori și activiști sindicali din

Tractorul romlnesc 
medalia de aur și

LEIPZIG 6 (Agerpres).
Direcția Tîrgului internațional de 

la Leipzig a organizat și în acest 
an un concurs al produselor cu cel 
mai înalt nivel tehnic, realizate în 
ramura constructoare de mașini și 
utilaje și prezentate în cadrul tîr
gului.

La acest concurs, tractorul romî- 
nesc U-650 a obținut medalia de 
aur și diploma de onoare pentru 
înaltul său nivel tehnic și pentru 
modul de prezentare. Realizat de 
Uzinele de tractoare din Brașov, 
tractorul U-650, echipat cu motor 
Diesel de 65 CP în patru timpi și 
1 800 rotații pe minut, s-a impus 

prin performanțele sale tehnice: for
ță de tracțiune remarcabilă, aderen-

patru ori mai mari de cît în tot 
cursul anului trecut.

Temerile manifestate de cercurile 
financiare din Wall Street, că pier
derile de aur ale Ș.U.A. ar putea 
să depășească anul acesta suma de 
500 milioane de dolari, așa cum scria 
nu de mult corespondentul Agefi 
la New York, au fost confirmate 
și există indicii că această sumă va 
fi depășită cu mult pînă la sfîrșitul 
anului.

ma Congoului, pe marginea raportu
lui Comisiei 1 ăd-hoc a O.U.A. pentrti 
Congo. Știrile sosite menționează 
printre Vorbitorii zilei pe miniștrii 
de externe ai Kenyei (Joseph Mu- 
rumbi), și Zambiei (Simon Kap- 
v/epwe), și pe reprezentantul guver
nului Republicii Congo (Brazzaville).

potriva amestecului străin în proble
ma congoleză. Apoi a cerut O.U.A. 
să intervină „pentru a restabili pa
cea și ordinea în Congo", cu condi
ția „ca forțele patrotice să predea 
armele și să se supună necondițio
nat guvernului de la Leopoldville". 
Ceva mai mult, el le-a promis răs- 
culaților chiar „dreptul de a parti
cipa la alegeri", bineînțeles, dacă 
„vor preda armele".

Vorbitorii au subliniat, în cuvîn- 
tările lor de vineri seara, că „re
zoluțiile de la Addis Abeba ale O.U.A. 
nu sînt respectate de guvernul con
golez, care continuă să recruteze 
mercenari din R.S.A.", că „criza 
din Congo constituie un pericol pen
tru securitatea africană și această 
criză trebuie rezolvată prin înceta
rea focului și evacuarea mercenari
lor", că „intervenția străină în Con
go constituie un exemplu de mași- 
nafiuni neocolonialiste" etc.

Dezbaterile au continuat pînă noap
tea tîrzîu. Au luat cuvîntul repre
zentanți ai Voltei Superioare, Tan
zaniei, Nigeriei și regatului Burun
di. Se crede că ele vor fi de durată. 
Vineri seara, Moise Chombe era pe
simist. A declarat că nu are de gînd 
să aștepte actul final al Consiliu
lui Ministerial al O.U.A

LAURENȚIU DUȚA

muncitorilor 
întreaga Germanie
Germania occidentală șî din Berlinul 
occidental,- precum și 300 de oameni 
ai muncii din R.D.G. Conferința dis
cută probleme ale luptei împotriva 
politicii războiului atomic și a legis
lației excepționale, pentru pace și în
țelegere.

La Tîrgtil de la Leipzig

U-650 a obținut 
diploma de onoare 
ță mare la sol, consum redus de 
combustiM. Datorită acestor calități, 
tractorul U-650 a dat rezultate ex
celente în lucrările agricole, pe șan
tierele de construcție, în transpor
turi, în economia forestieră, etc., 
atît în țară cît și peste hotare.

Acest nou succes — de astădată 
al constructorilor de tractoare — vine 
după cel obținut de instalația de 
foraj 3 DU 200. care a primit, de 
asemenea, medalia de aur la ediția 
din primăvara anului 1964 a tîrgu
lui de la Leipzig.

Ședința Consiliului 
de miniștri cipriot

NICOSIA 6 (Agerpres).
La Nicosia a avut loc o ședință 

a Consiliului de Miniștri cipriot, con
sacrată examinării situației din țară 
în legătură cu apropiata discutare 
a problemei cipriote în Consiliul de 
Securitate al O.N.U. Consiliul de 
Miniștri a hotărît să-și dea eonsim- 
țămîntul pentru prelungirea manda
tului forțelor O.N.U. în Cipru cu 
încă trei luni.

☆
NICOSIA 6 (Agerpres).
Agenția France Presse, citind sur

se oficiale, relatează că unități ale 
gărzilor naționale cipriote au эел- 
pat toate posturile controlate de 
soldații britanici în jurul aerodromu
lui civil din Nicosia. Acest aerodrom 
se află în apropierea celui militar 
deținu; de Marea Britanie in capi
tala Cilului.

☆
ANKARA 6 (Agerpres).
Intr-o declarație făcuta la Ankara 

și reprodusă de ziarul „Mill iyat", 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei, Hassan Isîk, a menționat că 
detașamentul care va schimba o par
te a contingentului turc aflat în Ci
pru va pleca spre insulă în cursul 
acestei luni.

LEOPOLDVILLE. — Corespon
dentul din Leopoldville al ziarului 
„New York Times" relatează că 
în ultimul timp comandamentul ar
matei congoleze a angajat alți 
156 de mercenari, foști membri ai 
organizației teroriste O.A.S., care 
au operat în Algeria.

VARȘOVIA. — După cum anun
ță agenția P.A.P., la 5 martie a 
început Ia Jablonna (lingă Varșo-
via) cea de-a treia 
întîlnire a de- 
’egațiilor parla
mentare polonă și 
britanică. In ca
drul întîlnirii vor
fi dezbătute probleme politice, e- 
conomice și culturale de interes re
ciproc.

HAVANA. — In prezent în Cuba 
se construiesc o serie de întreprin
deri a căror producție va contri- 
bni la reducerea importului de mă
tăsii prime. Astfel, zilele acestea, 
în provincia Las Villas a fost da
tă în exploatare o fabrică de 
ulei de palmier. Ea va permite 
totodată să se reducă substanțial 
importul de grăsimi pentru nevoile 
industriei.

BONN. — Președintele Nigeru- 
rului, Hamani Diori, a sosit sîm- 
bătă într-o vizită oficială de 10 zile 
în R. F. Germană, unde va avea 
convorbiri cu oficialități vest- 
germane în problemele referitoare 
Ha relațiile dintre eele două țări.

MADRID. — Profesorul Jose 
Garcia* Galvo, de la Facultatea de

Icord privind foiosiren energiei alomire 
între И.Ш., Olanda ți Belgia

MOSCOVA 6 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la Mos

cova a fcst semnat un acord între 
Comitetul de stat pentru folosirea 
energiei atomice al U.R.S.S., Cen
trul de reactoare al Olandei și Co
misariatul pentru energia atomică 
dm Belgia.

Colaborarea se va desfășura în do
meniul reactoarelor energetice nu
cleare în lucrările experimentale la 
reactoare de cercetări, precum și în 
domeniul proiectării și construirii 
reactoarelor atomice. Acordul preve

Schimbul de mărfuri 
dintre Bulgaria și Italia
SOFIA 6 (Agerpres).
După cum anunță agenția B.T.A., 

la Roma a fost semnat un protocol 
cu privire la schimbul de mărfuri 
dintre Bulgaria și Italia. Bulgaria va 
livra Italiei produse industriale, 
unt, ouă, semințe oleaginoase, tu
tun, uleiuri eterice etc. și va impor
ta utilaj pentru industria chimică și tex
tilă, mașini pentru industria alimen
tară și pentru producția de mase 
plastice. îngrășăminte minerale, hîr- 
tie, citrice etc.

întrevedere Johnson-King
WASHINGTON 6 (Agerpres).
Președintele S. U. A., Lyndon 

Johnson, a avut o întrevedere la Ca
sa Albă cu. Martin Luther King în 
problema înscrierii negrilor pe lis
tele electorale în sudul Statelor Uni
te. In urma întrevederii. King a de
clarat, printre altele, c*ă demonstra
țiile populației de culoare trebuie 
să continue pentru a atrage atenția

★ ★

NEW YORK 6 (Agerpres).
Aproximativ 200 de negri au între

prins vineri un marș spre Camden 
(Statul Alabama), pentru a protes
ta împotriva discriminărilor rasiale 
practicate în această localitate cu 
prilejul înregistrării populației de

litere a Universității din Madrid, 
a fost arestat vineri de poliția spa
niolă pentru activitatea sa în ca
drul mișcării studențești, care lup
tă pentru libertăți sindicale și pen
tru reforma sindicatului oficial 
S.E.U. (Sindicatul Universitar Spa
niol).

GENEVA. — Consiliul de admi
nistrație al Biroului Internațional 
al Muncii a refuzat vineri să in
vite Rhodesia de sud la viitoarea

IN CITE VA RIN DURI
Conferință internațională a muncii, 
care va avea loc în luna iulie a 
acestui an Ia Geneva. Hotărîrea 
Consiliului a fost luată cu 25 de 
voturi pentru, 10 contra și 9 ab
țineri.

LONDRA. — Acțiunile revendi
cative ale șoferilor și taxatorilor 
de la liniile de autobuze din cî- 
teva regiuni ale Marii Britanii care 
in ultima vreme au declarat gre
vă în fiecare sîmbătă, au dus la 
un prim rezultat: ministrul mun
cii, R. Gunter, a promis examina
rea cererilor lor privind majorarea 
salariilor.

BONN. — Agenția Reuter anun
ță că 76 de conferențiari uni
versitari din R.F.G. au dat publi
cității la Tubingen o declarație în 
care se pronunță împotriva pres
crierii la 8 mai a crimelor săvîr- 
șiite de naziști în timpul celui de-al 
doilea război mondial. 

de schimburi de specialiști și de Й1- 
formații științifice în problemele fi
zicii nucleare și fizicii solidelor. 
Specialiștii din Belgia, Olanda șî 
Uniunea Sovietică vor colabora în 
folosirea izotopilor radioactivi și ra
diațiilor ionizante în știință, tehni
că și agricultură.

Un domeniu important al cercetă
rilor, pe care le vor efectua specia
liștii celor trei țări, îl va constitui 
protecția contra radiațiilor și prelu
crarea deșeurilor radioactive.

Un nou apel al Ligii 
societăților de Cruce Roșie
GENEVA 6 (Agerpres).
Liga societăților de Cruce Roșie, 

eu sediul la Geneva, a adresat vi
neri un nou apel societăților națio
nale de Cruce Roșie, prin care cere 
să i se pună la dispoziție gama-glo- 
bulină și vaccinuri contra pojarului 
pentru a le trimite în Turcia unde 
bintuie. în prezent, o puternică epi
demie de pojar. Se relatează că pînă 
în prezent aproximativ 2 000 de per
soane din estul Turciei sînt bolnave 
de pojar. Numărul cazurilor mor
tale este foarte mare.

opiniei publice asupra problemelor 
negrilor. El a spus, de asemenea, 
că liderii populației de culoare se 
vor întîlni la Atlanta pentru a ho
tărî dacă vor cere sau nu Ministe
rului Justiției trimiterea de inspec
tori federali în Statul Alabama în 
vederea verificării modului în care 
sînt înscriși negrii pe listele elec
torale. .

★

culoare pe listele electorale. Poliția 
a făcut uz de arme pentru a Opri 
pe demonstranți la intrarea în oraș. 
Potrivit agenției Associated Press, 
primarul Albritton a ordonat să fie 
opriți manifestanții „pentru a asi
gura liniștea orașului".

CAIRO. — Frontul de elF-^are 
națională din Federația Ar Jiei 
de sud a difuzat la Cairo o decla- 
ție în care se arată că autoritățile 
colonialiste construiesc în Aden noi 
lagăre militare și închisori pentru 
deținuții politici — patrioți arabi 
care luptă pentru eliberarea națio
nală. ț

BATHURST. — La Bathurst s-a 
anunțat în mod oficial că tînărul 

stat african — 
Gambia -- care 
și-a dobîndit inde
pendența la 18 
februarie a.c., a 
fos primit în Or

ganizația Unității Africane, deve
nind cel de-al 36-lea membru al 
O.U.A.

NEW YORK. — Un reprezentant 
al programelor spațiale americane 
a anunțat că în ultima săptămînă 
a lunii martie cosmonauții Virgil 
Grisson și John Young urmează 
să participe la un zbor spațial îh 
jurul Pămîntului la bordul cabi
nei ..Gemini". Cei doi cosmonauți 
vor înconjura de trei ori Pămîntu] 
și vor ateriza în largul insulelor 
Bahama.

MADRID. — La Madrid a fost 
dat publicității un comunicat al 
„Adunării libere a studenților" în 
care se protestează împotriva re- ț 
presiunilor și măsurilor arbitrare 
luate de autoritățile spaniole îm
potriva studenților șî cadrelor uni
versitare.
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